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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. приветства предложението на Комисията за предоставяне на по-голям достъп до 
финансиране на социалните предприятия чрез създаването на регулаторна рамка за 
въвеждане на инвестиционни инструменти на равнище ЕС; посочва, че въвеждането 
на нови форми на финансова подкрепа ще бъде предшествано от анализ на 
съществуващите инструменти, за да се провери тяхната ефективност; изразява 
твърдо убеждение, че предложението да се създаде система от европейски фондове 
за социално предприемачество или европейски фондове за рисков капитал 
представлява възможност за развитие на социалните предприятия; счита, че 
инициативите, които насърчават определени „бизнес ангели” да участват в областта 
на социалния бизнес, също могат да бъдат поощрени;

2. счита за необходимо да се създадат условия, при които социалните предприятия 
могат да получат финансова независимост и да се занимават с търговска дейност; 
отбелязва, че в много държави членки финансовите механизми принуждават 
социалните предприятия да съсредоточават усилията си върху получаване на 
безвъзмездна помощ и средства от държавните институции, вместо върху 
повишаване качеството на техните услуги или продукти, което би помогнало за 
увеличаване на конкурентоспособността им; подчертава необходимостта от 
разширяване на достъпа до дългови и капиталови инструменти, имайки предвид 
специфичния начин, по който функционират социалните предприятия;

3. приветства инициативата на Комисията да опрости счетоводните принципи за МСП, 
което ще доведе до още по-голяма ефективност на спестяванията;

4. счита, че един от основните проблеми на пазара на социалните предприятия е 
липсата на съответно ноу-хау, когато става въпрос за създаването и управлението на 
тези предприятия, и че поради това е важно не само да се създаде международна 
база от знания, но и да се гарантира наличието на експертни мнения, обучение и 
информация в тази област;

5. подчертава, че е от съществено значение да се промени начинът, по който се 
възприемат социалните предприятия, чрез подходящи информационни кампании; 
отбелязва, че в много случаи дейността на социалните предприятия е 
възпрепятствана от проблеми, свързани с осведомеността, или от съществуващите 
стереотипи, свързани с тях; поради това отбелязва, че по мнение на Комисията най-
важният приоритет е да се повиши информираността на местните общности, тъй 
като използването на местния потенциал може да допринесе за по-голямо 
приобщаване на тези местни общности и същевременно да направи по-
привлекателни социалните предприятия, работещи в съответните региони;


